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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 
90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 
muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien tarkistamisen osalta
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2005)0681)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0006/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

Vallitsevan oikeudellisen epävarmuuden 
vuoksi on syytä tarkentaa direktiivin 
93/42/ETY ja kosmeettisia valmisteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 
1976 annetun neuvoston direktiivin 
76/768/ETY soveltamisalojen rajaamista. 
Tässä yhteydessä on erityisesti otettava 
huomioon tuotteen alkuperäinen aiottu 

  
1 EUVL / EYVL C ..., ..., s. ...
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tarkoitus. 
_____________

1 EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2005/80/EY (EUVL 
L 303, 22.11.2005, s. 32).

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa tulkitaan eri tavoin direktiivin 93/42/ETY 
1 artiklan 5 kohdan d alakohtaa siltä osin, kuin se koskee kyseisen direktiivin ja kosmeettisista 
tuotteista annetun direktiivin 76/768/ETY soveltamisalojen rajaamista. Selvennystä tarvitaan, 
jotta voidaan varmistaa, että yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan yhtenäisesti. Valmistajan 
tarkoitettama alkuperäinen käyttötarkoitus olisi otettava erityisesti huomioon määritelmien 
rajalla olevia tuotteita koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

(6 b) Direktiivin 93/42/ETY ja muiden 
direktiivien, kuten direktiivin 2001/83/EY, 
soveltamisalojen rajaaminen ei ole aina 
yksiselitteistä. Sen vuoksi on syytä laatia 
esimerkkiluettelo, jonka avulla kaikki 
asianosaiset voivat helpommin päättää, 
mitä direktiiviä tuotteeseen sovelletaan.

Perustelu

Useat tuotteet kuuluvat direktiivin 93/42/ETY ja muiden direktiivien väliselle harmaalle 
vyöhykkeelle. Jotta voidaan helpottaa viranomaisten ja valmistajien päätöksentekoa siitä, 
kuuluuko jokin tuote lääkinnällisen tuotteen määritelmän piiriin, direktiiviin on sisällytettävä 
esimerkkejä, joista käy ilmi, kuuluuko tuote direktiivin 93/42/ETY soveltamisalan piiriin vai 
ei. Esimerkeillä ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata tapauskohtaista päätöksentekoa.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Jotta voidaan paremmin osoittaa, että 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat täyttävät asetetut 
vaatimukset, olisi vahvistettava 
nimenomainen vaatimus, joka koskee 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
tuotannon tarkastelujärjestelmän mukaista 

(9) Jotta voidaan paremmin osoittaa, että 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat täyttävät asetetut 
vaatimukset, olisi vahvistettava 
nimenomainen vaatimus, joka koskee 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
tuotannon tarkastelujärjestelmän mukaista 
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raportointia viranomaisille samaan tapaan 
kuin jo nyt vaaditaan muiden laitteiden 
osalta, ja jotta voidaan parantaa potilaille 
annettavia tietoja, olisi vahvistettava 
vaatimus, jonka mukaan direktiivin 
93/42/ETY liitteen VIII mukainen 
vakuutus olisi annettava myös potilaalle, 
ja siinä olisi mainittava valmistajan nimi.

raportointia viranomaisille samaan tapaan 
kuin jo nyt vaaditaan muiden laitteiden 
osalta, ja jotta voidaan parantaa potilaille 
annettavia tietoja, olisi vahvistettava 
vaatimus, jonka mukaan potilaan olisi 
koska tahansa voitava saada nähtäväksi 
direktiivin 93/42/ETY liitteen VIII 
mukainen vakuutus sen viimeksi 
toimittaneen tahon luona ja tarvittaessa 
saatava siitä kopio. 

Perustelu

Pääsääntöisesti potilas ei ole niinkään kiinnostunut valmistajasta. Sen vuoksi vakuutuksen 
antaminen kaikille mukaan kotiin tuottaa suhteellisen paljon vaivaa. On 
tarkoituksenmukaisempaa, että lääkäri säilyttää tiedot.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Sen varmistamiseksi, että direktiivi 
93/42/ETY pannaan tehokkaasti täytäntöön 
kansallisella tasolla esiin tulevista 
luokittelua koskevista asioista annetuissa 
lainsäädännön soveltamisohjeissa 
erityisesti kun on kyse siitä, onko tuote 
määriteltävä lääkinnälliseksi laitteeksi vai 
ei, on kansallisten markkinoiden valvonnan 
sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
kannalta aiheellista vahvistaa menettely 
päätöksille, joissa todetaan, pidetäänkö 
tuotetta lääkinnällisenä laitteena vai ei.

(13) Sen varmistamiseksi, että direktiivi 
93/42/ETY pannaan tehokkaasti täytäntöön 
kansallisella tasolla esiin tulevista 
luokittelua koskevista asioista annetuissa 
lainsäädännön soveltamisohjeissa 
erityisesti kun on kyse siitä, onko tuote 
määriteltävä lääkinnälliseksi laitteeksi vai 
ei, on kansallisten markkinoiden valvonnan 
sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
kannalta aiheellista vahvistaa menettely 
päätöksille, joissa todetaan, pidetäänkö 
tuotetta lääkinnällisenä laitteena vai ei. 
Oikeusvarmuuden vuoksi tällaisten 
päätösten olisi koskettava vain yksittäisiä 
tuotteita eikä laaja-alaisia tuoteluokkia, ja 
ne olisi suunnattava jäsenvaltioille ja 
valmistajille. Valmistajan ilmoittama 
käyttötarkoitus on yksi keskeinen 
osatekijä määriteltäessä lääkinnällistä 
laitetta. Sen vuoksi on syytä ottaa 
valmistaja täysimääräisesti mukaan 
kuulemisoikeutensa puitteissa ennen 
päätöksen tekemistä tuotteen 
määritelmästä.
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Perustelu

Moniin tuoteluokkiin kuuluu laaja valikoima tuotteita, joiden tunnistetiedot ja käyttötarkoitus 
voivat erota toisistaan. Päätösten pitäisi siksi koskea aina yksittäistä tuotetta. Lisäksi 
valmistajan ilmoittama käyttötarkoitus on keskeinen osatekijä määriteltäessä lääkinnällistä 
laitetta, joten valmistajalla on oltava tärkeä rooli päätöksentekomenettelyssä. 

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Kansanterveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä terveyden suojelemiseksi 
annettujen säännösten 
johdonmukaisemmasta soveltamisesta.

(15) Kansanterveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi on tarpeen säätää 
toimenpiteistä terveyden suojelemiseksi 
annettujen säännösten 
johdonmukaisemmasta soveltamisesta. 
Erityisesti on varmistettava, että laitteet 
eivät käyttöhetkellä vaaranna potilaan 
turvallisuutta ja terveyttä. Sen 
ratkaisemiseksi, kuinka usein tuotetta 
käytetään, olisi noudatettava yhtenäistä 
Euroopan laajuista tuotteita koskevaa 
ilmoitusta. Lisäksi uudelleekäsittelyä 
koskevat kysymykset olisi periaattessa 
jätettävä jäsenvaltioiden ratkaistavaksi.

Perustelu

On varmistettava, että lääkinnällisiä laitteita ei ilmoiteta samaan aikaan jossakin 
jäsenvaltiossa yhtä käyttöä varten ja toisessa useampaa käyttöä varten. Lisäksi 
uudelleenkäytön yhteydessä olisi noudatettava yhtenäisiä hygienianormeja. 

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 90/385/ETY)

”a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään 
tai yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna 
niiden asianmukaiseen toimintaan 
tarvittavat ohjelmistot, joita valmistaja on 
tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa ihmisten:

(a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita 
käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, 
yhdessä mahdollisten lisälaitteiden kanssa, 
mukaan luettuna valmistajan erityisesti 
diagnosointitarkoituksiin tarkoittamat 
ohjelmistot, joita tarvitaan niiden
asianmukaiseen toimintaan ja joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
ihmisten:
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Perustelu

Tähän artiklaan olisi otettava vain diagnosoinnissa käytettävät ohjelmistot eikä kaikkia 
ohjelmistoja sellaisenaan. Ilmauksen "lääketieteellisessä tarkoituksessa" vuoksi joitakin 
tuotteita saatetaan jättää direktiivin ulkopuolelle. Se voi luoda epävarmuutta käyttäjien 
keskuuteen ja tarjota mahdollisuuden käyttää valvomattomia tuotteita potilaiden hoidossa.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 90/385/ETY)

4 b Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [[pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän 
direktiivin mukaisesti.

4 b Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [[pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) 2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jonka 
solu- tai kudososa sisältää vain elottomia 
kudoksia tai soluja ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, kyseinen laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän direktiivin 
mukaisesti..

Perustelu

On syytä selventää sellaisten yhdistettyjen tuotteiden määritelmää, jotka kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY ja direktiivin 90/385/ETY soveltamisalan piiriin, jotta se olisi Mikolášikin pitkälle 
kehitettyjä terapioita koskevassa mietinnössä omaksutun lähestymistavan mukainen. Vain 
elottomia kudoksia ja soluja sisältävät tuotteet, joilla on laitteen vaikutuksen lisäksi 
lisävaikutus ihmiskehoon, olisi katsottava lääkinnällisiksi laitteiksi ja arvioitava sen 
mukaisesti. Kaikki muut tuotteet olisi luokiteltava pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviksi 
lääkkeiksi.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

4 artiklan 2 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 90/385/ETY)

(1 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
toinen luetelmakohta seuraavasti:
– yksilölliseen käyttöön valmistetuille 
laitteille, jotka saatetaan markkinoille ja 
otetaan käyttöön, jos ne täyttävät liitteessä 
VI asetetut ehdot ja niihin on liitetty 
liitteessä VI tarkoitettu ilmoitus, josta 
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annetaan yksiselitteisesti tunnistettavalle 
potilaalle kopio tämän pyynnöstä. 
Periaate on, että ilmoitus jää hoitavalle 
lääkärille, ja se on koska tahansa 
annettava nähtäväksi. Ilmoituksessa on 
yksilöitävä valmistaja yksiselitteisesti.

Perustelu

Tietosuojan vuoksi on oltava mahdollista suojata potilaan henkilöllisyys myös salauksen 
avulla. 
Pääsääntöisesti potilas ei ole niinkään kiinnostunut valmistajasta. Sen vuoksi ilmoituksen 
antaminen kaikille mukaan kotiin tuottaa suhteellisen paljon vaivaa. On 
tarkoituksenmukaisempaa, että lääkäri säilyttää tiedot. Valmistaja on yksilöitävä 
ilmoituksessa yksiselitteisesti. Joissakin tapauksissa pelkkä nimi ei välttämättä riitä. 

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

10 a artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 90/385/ETY)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
ollessa kyseessä valtuutetun edustajan on 
ilmoitettava sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa tämän 
kotipaikka sijaitsee, kotipaikan osoite sekä 
kyseisten laitteiden luokka.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
ollessa kyseessä valtuutetun edustajan on 
ilmoitettava sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa tämän 
kotipaikka sijaitsee, kotipaikan osoite sekä 
kyseisten laitteiden luokka. Sähköisesti 
tehtävä ilmoitus on riittävä. Lisäksi 
edustajan on vastattava kysymyksiin.

Perustelu

Edustajan tehtävät olisi hahmoteltava mahdollisimman yksiselitteisesti.

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantovirke (direktiivi 93/42/ETY)

”’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään 
tai yhdistelminä, sekä niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavia
ohjelmistoja, joita valmistaja on 
tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteelliseen tarkoitukseen

(a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita 
käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, 
sekä valmistajan erityisesti 
diagnosointitarkoituksiin tarkoittamia 
ohjelmistoja, joita tarvitaan niiden 
asianmukaiseen toimintaan ja joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
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ihmisten:” ihmisten:

Perustelu

Tähän artiklaan olisi otettava vai diagnosoinnissa käytettävät ohjelmistot eikä kaikkia 
ohjelmistoja sellaisenaan. Ilmauksen "lääketieteellisessä tarkoituksessa" vuoksi joitakin 
tuotteita saatetaan jättää direktiivin ulkopuolelle. Se voi luoda epävarmuutta käyttäjien 
keskuuteen ja tarjota mahdollisuuden käyttää valvomattomia tuotteita potilaiden hoidossa.

Tarkistus 11
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi)

1 artiklan 2 kohdan alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

(i a) Lisätään a alakohdan loppuun 
seuraava virke:
"Kaikki piilolinssit olisi katsottava 
lääkinnällisiksi laitteiksi tämän direktiivin 
mukaisesti;"

Perustelu

Olisi säädettävä yksiselitteisesti, että piilolinssit katsotaan lääkinnällisiksi laitteiksi.

Tarkistus 12
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA
1 artiklan 4 b kohta (direktiivi 93/42/ETY)

”4 b Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jolla 
voi laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, kyseinen laite on 
arvioitava ja hyväksyttävä tämän 
direktiivin mukaisesti.

”4 b. Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o […](**) [2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena ja jonka 
solu- tai kudososa sisältää vain elottomia 
kudoksia tai soluja ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, kyseinen laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän direktiivin 
mukaisesti.

Perustelu

On syytä selventää sellaisten yhdistettyjen tuotteiden määritelmää, jotka kuuluvatdirektiivin 
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93/42/ETY ja direktiivin 90/385/ETY soveltamisalan piiriin, jotta se olisi Mikolášikin pitkälle 
kehitettyjä terapioita koskevassa mietinnössä omaksutun lähestymistavan mukainen. Vain 
elottomia kudoksia ja soluja sisältävät tuotteet, joilla on laitteen vaikutuksen lisäksi 
lisävaikutus ihmiskehoon, olisi katsottava lääkinnällisiksi laitteiksi ja arvioitava sen 
mukaisesti. Kaikki muut tuotteet olisi luokiteltava pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviksi 
lääkkeiksi.

Tarkistus 13
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi) 

1 artiklan 5 kohdan d alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

(i a) Korvataan d alakohta seuraavasti:
"d) kosmeettisiin tuotteisiin, joihin 
sovelletaan direktiiviä 76/768/ETY. 
Valmistajan ilmoittama käyttötarkoitus on 
keskeinen kriiteri päätettäessä siitä, 
kuuluuko tuote edellä mainitun 
direktiivin vai tämän direktiivin 
soveltamisalan piiriin."

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa tulkitaan eri tavoin direktiivin 93/42/ETY 
1 artiklan 5 kohdan d alakohtaa siltä osin, kuin se koskee kyseisen direktiivin ja kosmeettisista 
tuotteista annetun direktiivin 76/768/ETY soveltamisalojen rajaamista. Selvennystä tarvitaan, 
jotta voidaan varmistaa, että yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan yhtenäisesti. Valmistajan 
tarkoitettama alkuperäinen käyttötarkoitus olisi otettava erityisesti huomioon määritelmien 
rajalla olevia tuotteita koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. 

Tarkistus 14
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

1 artiklan 6 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

g) Poistetaan 6 kohta. g) Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

"6. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
direktiivissä 89/686/ETY tarkoiettuihin 
henkilösuojaimiin. Päätös siitä, kuuluuko 
tuote edellä tarkoitetun direktiivin vai 
tämän direktiivin soveltamisalaan, on 
tehtävä ottaen huomioon erityisesti 
tuotteen pääasiallinen suunniteltu 
käyttötarkoitus ja pääasiallinen 
vaikutustapa."

Perustelu

Kun tuote kuuluu "lääkinnällisen laitteen" määritelmän piiriin ja mahdollisesti muiden
direktiviien soveltamisalan piiriin (esim. lääkkeet, kosmetiikka, henkilösuojaimet, koneet), 
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sovellettavan direktiivin valinnan olisi perustuttava pääasiallisen suunnitellun 
käyttötarkoituksen ja pääasiallisen vaikutustavan arviointiin, oikeusvarmuuden ja selkeyden 
turvaamiseksi valmistajille ja muille asianosaisille.

Tarkistus 15
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

2 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(1 a) Lisätään 2 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti: 
"Jäsenvaltioiden on myös ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin sen 
varmistamiseksi, että lääkinnällisten 
laitteiden myyminen Internetin kautta, 
postimyynnissä tai muiden 
vaihtoehtoisten jakelukanavien kautta ei 
vaaranna kuluttajien terveyttä ja 
turvallisuutta ja että laitteet ovat 
kaikkien tämän direktiivin säännösten 
mukaisia."

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden nmyyntiä Internetin välityksellä on seurattava erityisen tarkasti. On 
varmistettava, että se ja muut vaihtoehtoiset jakelukanavat eivät vaaranna kuluttajien 
terveyttä.

Tarkistus 16
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 2 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 93/42/ETY)

”– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu 
vakuutus, joka on toimitettava nimetylle
potilaalle.”

”– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu 
vakuutus, josta on toimitettava kopio 
yksiselitteisesti tunnistettavalle potilaalle 
hänen pyynnöstään." Periaate on, että 
vakuutus jää sen viimeksi toimittaneelle 
taholle, ja se on koska tahansa annettava 
nähtäväksi. Vakuutuksessa on yksilöitävä 
valmistaja yksiselitteisesti.
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Perustelu

Tietosuojan vuoksi on oltava mahdollista suojata potilaan henkilöllisyys myös salauksen 
avulla. 
Pääsääntöisesti potilas ei ole niinkään kiinnostunut valmistajasta. Sen vuoksi ilmoituksen 
antaminen kaikille mukaan kotiin tuottaa suhteellisen paljon vaivaa. On 
tarkoituksenmukaisempaa, että lääkäri säilyttää tiedot. Valmistaja on yksilöitävä 
vakuutuksessa yksiselitteisesti. Joissakin tapauksissa pelkkä nimi ei välttämättä riitä. 

Tarkistus 17
2 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHTA
11 artiklan 14 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

b) Lisätään kohta seuraavasti: Poistetaan.
”14. Komissio voi vahvistaa 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen toimenpiteitä, jotka antavat 
mahdollisuuden käyttöohjeiden 
toimittamiseen muilla tavoin.”

Perustelu

Tiedot siitä, kuinka ammattilaiset käyttävät lääkinnällisiä laitteita turvallisesti ja 
asianmukaisesti, pitäisi voida toimittaa nykyaikaisten viestintävälineiden avulla (esim. 
laitteiden sähköinen merkitseminen). Uusi 14 kohta olisi poistettava, ja siksi liitteessä I 
olevaa 13.1 kohtaa olisi muutettava.

Tarkistus 18
2 ARTIKLAN 6 KOHTA

13 artiklan 1 kohdan d alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

d) liitteessä IX esitettyjen luokitusta 
koskevien sääntöjen soveltamiseksi
tarvitaan päätös siitä, vastaako tuote 
jotakin 1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdan 
määritelmistä,”

d) tarvitaan päätös siitä, vastaako tietty
tuote jotakin 1 artiklan 2 kohdan a–e 
alakohdan määritelmistä,” 

Perustelu

Päätösten pitäisi siksi koskea aina yksittäistä tuotetta, koska tuoteluokat ovat usein laajoja ja 
niihin kuuluu yksittäisiä tuotteita, joiden tunnistetiedot ja käyttötarkoitus voivat erota 
toisistaan. 
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Tarkistus 19
2 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

(6 a) Lisätään 13 artiklan 1 kohdan 
loppuun seuraava virke:
"Edellä 7 artiklassa tarkoitettu komitea 
perustetaan 31 päivään joulukuuta 2009 
mennessä."

Perustelu

Komiteamenettelyä varten olisi annettava päättymislauseke (nk. sunset clause).

Tarkistus 20
2 ARTIKLAN 6 B KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 a kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(6 b) Lisätään 13 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
(1 a) Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet 
laaditaan valmistajan kanssa kyseisestä 
tuotteesta käytyjen neuvottelujen 
tuloksena, ja ne kohdistuvat sekä 
jäsenvaltioihin että valmistajiin. 
Tällaisten päätösten yhteydessä komissio 
ottaa huomioon kaikki oikeudelliset 
näkökohdat (myös kansallisten 
tuomioistuinten ratkaisut), tuotteen 
turvallisuuden ja tehokkuuden, 
tieteellisen arvioinnin, lääketieteellisen 
hyödyn sekä tähänasteisen käytön. 
Tarvittaessa pyydetään lausunto 
riippumattomilta tieteellisiltä 
asiantuntijoilta.

Perustelu

Direktiivin 93/42/ETY 1 artikan 2 kohdan a alakohdan mukaan valmistajan ilmoittama 
käyttötarkoitus on keskeinen osa lääkinnällisen laitteen määritelmää. Sen vuoksi ennen 
päätöksen tekemistä on tärkeää, että valmistaja otetaan mukaan päätöksen tekemiseen. 
Loppujen lopuksi yhteisöjen tuomioistuin päättää, kuuluuko laite direktiivin 93/42/ETY 
soveltamisalan piiriin. Sen vuoksi valmistajilla olisi oltava mahdollisuus antaa tällainen 
tapaus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Muuten heidän olisi rydyttävä perustamissopimuksen 
234 artiklan mukaiseen vuosia kestävään menettelyyn saattaakseen asian yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.
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Tarkistus 21
2 ARTIKLAN 6 C KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 b kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(6 c) Lisätään 13 artiklaan 1 b kohta 
seuraavasti:
(1 b) Jos komissio saa jäsenvaltiolta 1 
kohdan d alakohdan mukaisen 
perustellun pyynnön, joka koskee tiettyä 
tuotetta tai tuoteluokkaa, se toteuttaa 
markkinatutkimuksen selvittääkseen, 
onko sisämarkkinoilla vastaavia tuotteita.
Sen perusteella on tehtävä päätös tämän 
tuotteen luokittelemisesta 1 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Direktiivin 93/42/ETY 1 artikan 2 kohdan a alakohdan mukaan valmistajan ilmoittama 
käyttötarkoitus on keskeinen osa lääkinnällisen laitteen määritelmää. Sen vuoksi ennen 
päätöksen tekemistä on tärkeää, että valmistaja otetaan mukaan päätöksen tekemiseen. 
Loppujen lopuksi yhteisöjen tuomioistuin päättää, kuuluuko laite direktiivin 93/42/ETY 
soveltamisalan piiriin. Sen vuoksi valmistajilla olisi oltava mahdollisuus antaa tällainen 
tapaus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Muuten heidän olisi rydyttävä perustamissopimuksen 
234 artiklan mukaiseen vuosia kestävään menettelyyn saattaakseen asian yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Tarkistus 22
2 ARTIKLAN 6 D KOHTA (uusi)

13 artiklan 1 c kohta (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(6 d) Lisätään 13 artiklaan 1 c kohta 
seuraavasti:
"1 c. Jäsenvaltioiden on säänneltävä 
kaikkien piilolinssien myyntiä ja jakelua 
voimassa olevien määräysten perusteella 
kaikissa myyntipisteissä, jotta voidaan 
turvata Euroopan kuluttjien terveys ja 
turvallisuus ja samalla säilyttää 
mahdollisuus valita valtuutettu 
myyntipiste tai ostopaikka."

Perustelu

Koska piilolinssejä käytetään laajalti ja niiden myyntiin ja jakeluun ilman lääkärin määräystä 
liittyy riskejä, tätäö artiklaa on erityisesti sovellettava kaiken tyyppisiin piilolinsseihin.
Kuluttajansuoja olisi saavutettava linssien yleisen laadunvalvonnan avulla.
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Tarkistus 23
2 ARTIKLAN 8 KOHTA

14 a artikla (direktiivi 93/42/ETY)

8) Muutetaan 14 a artikla seuraavasti: (8) Poistetaan 14 a artikla.

a) Muutetaan 1 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
i) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) 14 artiklan mukaiseen valmistajien, 
valtuutettujen edustajien ja laitteiden 
rekisteröintiin liittyvät tiedot;”
ii) Lisätään d alakohta seuraavasti:
”d) 15 artiklassa tarkoitetut kliinisiin 
tutkimuksiin liittyvät tiedot.”

Perustelu

Tietokanta ei ole vieläkään toiminnassa, vaikka sen suunnittelusta on kulunut jo yli 
kolmetoista vuotta! Siksi monissa jäsenvaltioissa on perustettu omia tietokantajärjestelmiä. 
Eurooppalainen valvontajärjestelmä toimii esimerkillisesti. Jotkut jäsenvaltiot vaativat 
erillisen rekisteröinnin, vaikka valmistajat tai edustajat olisivat rekisteröityneet Eudamed-
tietokantaan. Se on vastoin tietokannan alkuperäistä ajatusta ja lisää byrokratiaa.

Tarkistus 24
LIITE I, KOHTA 1, ALAKOHTA A

Liite I, 9 kohta, 7 luetelmakohta (direktiivi 90/385/ETY)

”Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto 
on validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja 
tarkastuksiin liittyvät periaatteet.”

”Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston, on ohjelmistoalalla otettava 
huomioon kehityskaareen, riskinhallintaan, 
validointiin ja tarkastuksiin liittyvät 
periaatteet.”

Perustelu

Ilmaus "validoitava" on poistettava, jotta vältetään turha tiedonkeruu.

Tarkistus 25
LIITE I, 5 A KOHTA (uusi)

Liite VI, kohta 2.1 (direktiivi 90/385/ETY)

(5 a) Korvataan liitteessä VIolevan 2.1 
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kohdan ensimmäinen luetelmakohta 
seuraavasti:
"– tiedot, joiden perusteella kyseinen 
tuote voidaan yksilöidä, sekä hinta,"

Perustelu

Mainitsemalla hinta lisätään toimitusketjun avoimuutta. 

Tarkistus 26
LIITE I, KOHTA 5 B (uusi)

Liite VI, kohta 2.1 (direktiivi 90/385/ETY)

(5 b) Korvataan liitteessä VIolevan 2.1 
kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:
"– tuotteen erityispiirteet sellaisina kuin 
ne ovat kyseisessä kirjallisessa 
määräyksessä,"

Perustelu

1 artiklan d kohdassa säädetään, että edellä mainitun määräyksen (yksilölliseen käyttöön 
valmistettu laite) voi antaa kuka tahansa, jolla on siihen ammatillisen pätevyytensä 
perusteella valtuudet. Sen sijaan liitteen 2.1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa mainitaan 
vain lääkärinmääräys. Tämä ristiriita on poistettava.

Tarkistus 27
LIITE 5, KOHTA 5 C (uusi)

Liite 6, kohta 3a (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

(5 c) Lisätään liitteeseen VI kohta 3 a 
seuraavasti:
"3 a. Tässä liitteessä tarkoitetuissa 
ilmoituksissa annetut tiedot on 
säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan 
valmistuspäivästä."

Perustelu

Tiedossa ei ole ainoatakaan tapausta, jossa tietojen säilyttäminen olisi ollut tarpeen 
pidempään kuin viiden vuoden ajan. Tästä syystä nykyinen sanamuoto aiheuttaa yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden valmistajille suhteettoman paljon ylimääräistä työtä.

Tarkistus 28
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LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA A
Liite I, kohta 1 (direktiivi 93/42/ETY)

”1. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että suunnitelluissa 
olosuhteissa ja suunniteltuihin 
tarkoituksiin käytettyinä ja kun 
suunnitelluilla käyttäjillä on tarvittava 
tekninen tietämys, kokemus tai koulutus,
laitteet eivät vaaranna potilaiden 
terveydentilaa ja turvallisuutta eivätkä 
käyttäjien tai soveltuvissa tapauksissa 
muiden henkilöiden turvallisuutta ja 
terveyttä, edellyttäen, että niiden 
suunniteltuun käyttöön mahdollisesti 
liittyvät riskit ovat potilaalle aiheutuvaan 
etuun nähden hyväksyttäviä ja 
yhteensopivia terveyden ja turvallisuuden 
suojelun korkean tason kanssa. Myös
laitteen ergonomisista ominaisuuksista
ja sen suunnitellusta käyttöympäristöstä
johtuvia virheellisen käytön riskejä on 
vähennettävä mahdollisimman pitkälti.”

”1. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että suunnitelluissa 
olosuhteissa ja suunniteltuihin 
tarkoituksiin käytettyinä ottaen 
huomioon erityisesti sen, onko laite 
tarkoitettu ammatilliseen käyttöön vai ei,
laitteet eivät vaaranna potilaiden 
terveydentilaa ja turvallisuutta eivätkä 
käyttäjien tai soveltuvissa tapauksissa 
muiden henkilöiden turvallisuutta ja 
terveyttä, edellyttäen, että niiden 
suunniteltuun käyttöön mahdollisesti 
liittyvät riskit ovat potilaalle aiheutuvaan 
etuun nähden hyväksyttäviä ja 
yhteensopivia terveyden ja turvallisuuden 
suojelun korkean tason kanssa. 
Valmistajan on arvioitava laitteen 
ergonomisiin ominaisuuksiin ja sen 
suunniteltuun käyttöympäristöön 
mahdollisesti liittyvät virheellisen käytön 
riskit ja vähennettävä niitä.”

Perustelu

Nykyistä tekstiä, jossa viitataan käyttäjien koulutukseen, saatettaisiin tulkita eri 
jäsenvaltioissa eri tavoin, ja se saattaa vähentää oikeusvarmuutta. Direktiivin nykyisessä 
versiossa vaaditaan suorittamaan tuotesuunnittelun asianmukaiset sisäiset riskianalyysit, 
minkä vuoksi on varmistettava, että kunkin laitteen ergonomiset ominaisuudet soveltuvat 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen erityisesti, kun laitteet on suunniteltu muiden kuin 
ammattilaisten käyttöön.

Tarkistus 29
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA A A (uusi)
Liite I, kohta 6a (uusi) (direktiivi 93/42/ETY)

(a a) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
"6 a. Valmistajan tai tämän edustajan on 
annettava ilmoitus tuotteensa 
uudelleenkäsittelystä koko Euroopan 
unionissa."

Perustelu

On estettävä sellainen kestämätön tilanne, että lääkinnällisiä laitteita voitaisiin tarjota 
samaan aikaan jossakin jäsenvaltiossa yhtä käyttöä varten ja toisessa useampaa käyttöä 
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varten.

Tarkistus 30
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA B 

Liite I, kohta 7.4 (direktiivi 93/42/ETY)

”7.4 Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklassa tarkoitettuna 
lääkkeenä ja jolla voi laitteen vaikutuksen 
lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon, on 
tämän aineen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin. 

”7.4 Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana aine, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklassa tarkoitettuna 
lääkkeenä ja jolla voi laitteen vaikutuksen 
lisäksi olla lisävaikutus ihmiskehoon, on 
tämän aineen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus tarkastettava direktiivin
2001/83/EY liitteessä I esitettyjä asiaa 
koskevia menetelmiä vastaavin 
menetelmin.

Kun on kyse aineesta,
– jolle on jo myönnetty lääkkeenä 
yhteisön markkinoille saattamista 
koskeva lupa neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2309/93(*) tai asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 mukaisesti
tai
– joka kuuluu asetuksen (EY) N:o 
726/2004 liitteen soveltamisalaan
tai
– jotka ovat peräisin ihmisverestä,
ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan 
Euroopan lääkeviraston on otettava 
huomioon valmistusprosessi ja tiedot, 
jotka koskevat aineen sisällyttämistä 
laitteeseen.

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
aineen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä yhdeltä niistä toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka jäsenvaltiot ovat 
nimenneet direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti tai Euroopan lääkevirastolta 
(EMEA) lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta. Lausunnossaan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot siitä, onko 
aineen sisällyttäminen laitteeseen 
hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun on kyse muista aineista, ilmoitetun Kun on kyse ihmisverestä peräisin olevista 
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laitoksen on, tarkastettuaan aineen 
käyttökelpoisuuden osana lääkinnällistä 
laitetta ja ottaen huomioon laitteen 
suunniteltu käyttötarkoitus, pyydettävä 
tieteellinen lausunto aineen laadusta ja 
turvallisuudesta yhdeltä niistä 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
jäsenvaltiot ovat nimenneet direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti. Lausunnossaan 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
valmistusprosessi ja tiedot, jotka koskevat 
aineen sisällyttämistä laitteeseen.

aineista, ilmoitetun laitoksen on, 
tarkastettuaan aineen käyttökelpoisuuden 
osana lääkinnällistä laitetta ja ottaen 
huomioon laitteen suunniteltu 
käyttötarkoitus, pyydettävä tieteellinen 
lausunto aineen laadusta ja turvallisuudesta 
Euroopan lääkevirastolta. Lausunnossaan 
Euroopan lääkeviraston on otettava 
huomioon valmistusprosessi ja tiedot, siitä, 
onko aineen sisällyttäminen laitteeseen 
hyödyllistä ilmoitetun laitoksen 
määritelmän mukaisesti.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen 
sisältyvään apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, 
ne on arvioitava noudattaen vastaavia 
menettelyjä kuin komission asetuksissa 
(EY) N:o 1084/2003(**) ja (EY) N:o 
1085/2003(***) säädetyt lääkkeiden 
muutoksiin sovellettavat 
arviointimenettelyt. Muutoksista on 
tiedotettava ilmoitetulle laitokselle, joka 
pyytää lausunnon asianomaiselta 
lääkealan toimivaltaiselta viranomaiselta 
(joka osallistui alkuperäisen lausunnon 
laadintaan) saadakseen vahvistuksen sille, 
että apuaineen laatu ja turvallisuus 
säilyvät muuttumattomina, sekä sen 
varmistamiseksi, että muutokset eivät 
vaikuta haitallisesti etu/haitta-suhteeseen, 
joka on aineen lisäämisellä 
lääkinnälliseen laitteeseen.

Kun lääkinnälliseen laitteeseen sisältyvään 
apuaineeseen ja etenkin sen 
valmistusprosessiin tehdään muutoksia, 
niistä on tiedotettava ilmoitetulle 
laitokselle, joka pyytää lausunnon 
asianomaiselta lääkealan toimivaltaiselta 
viranomaiselta (joka osallistui alkuperäisen 
lausunnon laadintaan) saadakseen 
vahvistuksen sille, että apuaineen laatu ja 
turvallisuus säilyvät muuttumattomina, 
sekä sen varmistamiseksi, että muutokset 
eivät vaikuta haitallisesti etu/haitta-
suhteeseen, joka on aineen lisäämisellä 
lääkinnälliseen laitteeseen.

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jossa ilmoitetut laitokset voivat pyyttää lausunnon miltä tahansa asiaa 
käsittelevältä kansalliselta viranomaiselta, olisi säilytettävä, jotta voidaan varmistaa kyseessä 
olevan aineen turvallisuuden ja laadun nopea ja kustannustehokas käsittely. Sen arvioiminen, 
kuinka hyödyllistä lääkkeen sisällyttäminen lääkinnälliseen laitteeseen on, olisi jätettävä 
laitteen kokonaisarvioinnista vastaavan arviointielimen tehtäväksi.

Tarkistus 31
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA C

Liite I, kohta 7.4a (direktiivi 93/42/ETY)

”7.4 a Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana tuote, jota 

”7.4 a Jos laitteeseen sisältyy 
erottamattomana osana tuote, jota erikseen 
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erikseen käytettynä voidaan pitää 
[pitkälle kehitetyistä terapioista ja 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o […] 2 artiklan 2 kohdassa] 
tarkoitettuna ihmisestä peräisin olevana 
kudosteknologiatuotteena ja jolla voi 
laitteen vaikutuksen lisäksi olla 
lisävaikutus ihmiskehoon, tuotteen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus on 
tarkastettava [pitkälle kehitetyistä 
terapioista ja asetuksen (EY) N:o 
726/2004 muuttamisesta annetussa] 
asetuksessa (EY) N:o […] esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

käytettynä voidaan pitää [pitkälle 
kehitetyistä terapioista ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EY) N:o […] 2 artiklan 2 
kohdassa] tarkoitettuna ihmisestä peräisin 
olevana kudosteknologiatuotteena, jonka 
solu- tai kudososa sisältää vain elottomia 
kudoksia tai soluja ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, tuotteen laatu, turvallisuus ja 
käyttökelpoisuus on tarkastettava 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se 
on viimeksi muutettuna, liitteessä I olevan 
osan IV kohdassa 5 esitettyjä menetelmiä 
vastaavin menetelmin.

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä [pitkälle kehitettyjä terapioita 
käsittelevältä komitealta] lausunto 
tuotteen laadusta ja turvallisuudesta. 
Lausunnossaan [pitkälle kehitettyjä 
terapioita käsittelevän komitean] on 
otettava huomioon valmistusprosessi ja 
tiedot, jotka koskevat tuotteen 
sisällyttämistä laitteeseen.”

Ilmoitetun laitoksen on, tarkastettuaan 
tuotteen käyttökelpoisuuden osana 
lääkinnällistä laitetta ja ottaen huomioon 
laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
pyydettävä Euroopan lääkevirastolta
lausunto tuotteen laadusta ja 
turvallisuudesta.”

Perustelu

Nykyinen järjestelmä, jossa ilmoitetut laitokset voivat pyyttää lausunnon miltä tahansa asiaa 
käsittelevältä kansalliselta viranomaiselta, olisi säilytettävä, jotta voidaan varmistaa kyseessä 
olevan aineen turvallisuuden ja laadun nopea ja kustannustehokas käsittely. Sen arvioiminen, 
kuinka hyödyllistä lääkkeen sisällyttäminen lääkinnälliseen laitteeseen on, olisi jätettävä 
laitteen kokonaisarvioinnista vastaavan arviointielimen tehtäväksi.

Tarkistus 32
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA E

Liite I, kohta 12.1a (direktiivi 93/42/ETY)

”12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka 
sisältävät ohjelmiston tai jotka ovat 
erillisiä lääketieteellisiä ohjelmistoja, 
ohjelmisto on validoitava nykykäytännön 
mukaisesti ottaen huomioon 
kehityskaareen, riskinhallintaan, 
validointiin ja tarkastuksiin liittyvät 
periaatteet.”

”12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka 
sisältävät ohjelmiston, on 
ohjelmistoalalla otettava huomioon
kehityskaareen, riskinhallintaan, 
validointiin ja tarkastuksiin liittyvät 
periaatteet.”



PR\615942FI.doc 23/28 PE 371.745v01-00

FI

Perustelu

Ilmaus "validoitava" on poistettava, jotta vältetään turha tiedonkeruu.

Tarkistus 33
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA F

Liite I, kohta 13.1, kohta 1 (direktiivi 93/42/ETY)

”13.1 Jokaisen laitteen mukana on oltava 
laitteen turvalliseen ja asianmukaiseen
käyttöön tarvittavat tiedot, ottaen 
huomioon mahdollisten käyttäjien koulutus 
ja tiedot, sekä ja valmistajan 
tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.”

”13.1 Jokaista laitetta varten on oltava 
laitteen turvalliseen ja käyttötarkoituksen 
mukaiseen käyttöön tarvittavat tiedot, 
ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien 
koulutus ja tiedot, sekä ja valmistajan 
tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.”

Perustelu

Tiedot siitä, kuinka ammattilaiset käyttävät lääkinnällisiä laitteita turvallisesti ja 
asianmukaisesti, pitäisi voida toimittaa nykyaikaisten viestintävälineiden avulla (esim. 
laitteiden sähköinen merkitseminen). Uusi 14 kohta olisi poistettava, ja siksi liitteessä I 
olevaa 13.1 kohtaa olisi muutettava.

Tarkistus 34
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA F A (uusi)

Liite I, kohta 13.1, kohta 3–4 (direktiivi 93/42/ETY)

(f a) Korvataan kohdan 13.1 3 ja 4 kohta 
seuraavasti:
"Laitteen turvallista käyttöä koskevat 
tiedot olisi merkittävä itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
tarvittaessa myyntipakkaukseen, sikäli 
kuin tämä on mahdollista ja 
asianmukaista. Jos kunkin yksikön 
pakkaaminen yksittäin ei ole mahdollista, 
tiedot on annettava ja toimitettava yhden 
tai useamman laitteen kanssa.
Käyttöohjeet on annettava kutakin laitetta 
varten nykyaikaisen tietojärjestelmän 
avulla. Ohjeiden antaminen muussa 
muodossa kuin painettuna voi tulla 
kyseeseen vain terveydenhoitolaitosten 
hoitohenkilkunnan käyttöön 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
yhteydessä. Siinä tapauksessa valmistajan 
on annettava terveydenhoitolaitoksille 
mahdollisuus pyytää tiedot painettuna 
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nopeasti.
Poikkeuksena luokan I tai II a laitteita 
koskevia ohjeita ei tarvita, jos niitä on 
mahdollista käyttää turvallisesti ilman 
ohjeita."

Perustelu

Tiedot siitä, kuinka ammattilaiset käyttävät lääkinnällisiä laitteita turvallisesti ja 
asianmukaisesti, pitäisi voida toimittaa nykyaikaisten viestintävälineiden avulla (esim. 
laitteiden sähköinen merkitseminen). Uusi 14 kohta olisi poistettava, ja siksi liitteessä I 
olevaa 13.1 kohtaa olisi muutettava.

Tarkistus 35
LIITE II, KOHTA 1, ALAKOHTA G, ALAKOHTA II
Liite II, kohta 13.3, alakohta b (direktiivi 93/42/ETY)

”b) käyttäjälle ehdottoman välttämättömät 
tiedot laitteen ja pakkauksen sisällön 
tunnistamiseksi sekä kansainvälisesti 
tunnustetun geneeristen lääkinnällisten 
laitteiden nimikkeistön asianomainen 
koodi;” 

”bkäyttäjälle ehdottoman välttämättömät 
tiedot laitteen ja pakkauksen sisällön 
tunnistamiseksi;”

Perustelu

Ehdotuksessa mainittua kansainvälisesti tunnustettua geneeristen lääkinnällisten laitteiden 
nimikkeistöä olisi pidettävä osana valmistajan toimittamia tietoja mutta sitä ei pidä vaatia 
pakkausmerkintöihin kuten ehdotuksessa esitetään. Vaatimus tällaisen jatkuvasti päivitettävän 
koodin merkitsemisestä pakkaukseen voi johtaa pakkausmerkintöjen toistuvaan muuttamiseen, 
mikä lisää huomattavasi alan kustannuksia mutta ei kuitenkaan paranna laitteen 
turvallisuutta.

Tarkistus 36
LIITE II, KOHTA 7, ALAKOHTA A

Liite VII, 2 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

”2. Valmistajan on laadittava 3 kohdassa 
kuvatut tekniset asiakirjat. Valmistajan tai 
tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan 
on pidettävä nämä asiakirjat, mukaan
luettuna EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus, 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
tarkastusta varten valmistajan 
määrittelemää laitteen käyttöikää 
vastaavan ajan ja joka tapauksessa 
vähintään viiden vuoden ajan 

2. Valmistajan on laadittava 3 kohdassa 
kuvatut tekniset asiakirjat. Valmistajan tai 
tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan 
tai maahantuojan on pidettävä nämä 
asiakirjat, mukaan luettuna EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus, 
kansallisten viranomaisten saatavilla 
tarkastusta varten vähintään viiden vuoden 
ajan valmistuspäivästä.” 
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valmistuspäivästä.”

Perustelu

Byrokratian välttämiseksi olisi oltava mahdollista, että maahantuoja säilyttää asiakirjat. 
Tarkistuksen toisessa osassa on kyse mukautuksesta tarkistuksen 2 mukaan, jolla pyritään 
samoin vähentämään pienten ja keskisuurten maahantuontiyritysten byrokratiaa.

Tarkistus 37
LIITE II, KOHTA 8, ALAKOHTA A A (uusi)

Liite VIII, kohta 2.1 (direktiivi 93/42/ETY)

(a a) Korvataan 2.1 kohdan neljäs 
luetelmakohta seuraavasti:
"– tuotteen erityispiirteet sellaisina kuin 
ne ovat määräyksessä," 

Perustelu

1 artiklan d kohdassa säädetään, että edellä mainitun määräyksen (yksilölliseen käyttöön 
valmistettu laite) voi antaa kuka tahansa, jolla on siihen ammatillisen pätevyytensä 
perusteella valtuudet. Sen sijaan liitteen 2.1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa mainitaan 
vain lääkärinmääräys. Tämä ristiriita on poistettava.

Tarkistus 38
LIITE II, KOHTA 8, ALAKOHTA D

Liite VIII, kohta 4 (direktiivi 93/42/ETY)

”4. Tässä liitteessä määrättyjen 
vakuutusten sisältämät tiedot on 
säilytettävä valmistajan määrittelemää 
laitteen käyttöikää vastaavan ajan ja joka 
tapauksessa vähintään viiden vuoden ajan 
valmistuspäivästä.”

”4. Tässä liitteessä määrättyjen 
vakuutusten sisältämät tiedot on 
säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan 
valmistuspäivästä."

Perustelu

Tiedossa ei ole ainoatakaan tapausta, jossa tietojen säilyttäminen olisi ollut tarpeen 
pidempään kuin viiden vuoden ajan. Tästä syystä nykyinen sanamuoto aiheuttaa yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden valmistajille suhteettoman paljon ylimääräistä työtä.

Tarkistus 39
LIITE II, KOHTA 8, ALAKOHTA D

Liite VIII, kohta 5, johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)
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”5. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajan on sitouduttava 
perustamaan ja pitämään ajan tasalla 
järjestelmällinen menettely, jossa 
tarkastellaan laitteista saatuja kokemuksia 
tuotannonjälkeisessä vaiheessa ottaen 
huomioon liitteessä X tarkoitetut 
säännökset, sekä soveltamaan aiheellisia 
keinoja tarvittavien korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä 
sitoumus velvoittaa valmistajan 
ilmoittamaan toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavista tapauksista heti 
saatuaan niistä tiedon:

5. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajan on sitouduttava 
arvioimaan valmistusta seuraavista 
vaiheista saamansa kokemukset ja 
ryhtymään toimiin tarpeellisten 
korjausten tekemiseksi. Tämä sitoumus
velvoittaa valmistajan ilmoittamaan 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavista 
tapauksista, lähes sattuneista tapauksista 
ja vastaavista korjauksista heti saatuaan 
niistä tiedon:”

Perustelu

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen laitteiden valmistajilla on parhaat mahdollisuudet 
seurata tuotteitaan, koska potilas tunnetaan nimeltä. Tässä kohdassa vaadittava 
järjestelmällinen menettely (ISO 13485 -normin käyttöönotto) aiheuttaa muun muassa 
hammasteknikoille, optikoille, kuulolaitteiden ja ortopedisten jalkineiden valmistajille 
vuosittain 2 000–5 000 euron lisäkustannukset. Se ei ole perusteltavissa, koska vaarat 
voidaan estää myös yleisellä sanamuodolla.

Tarkistus 40
LIITE II, KOHTA 9, ALAKOHTA B

Liite IX, luku 2, kohta 2.6 (direktiivi 93/42/ETY)

”2.6 Laskettaessa I luvun 1.1 kohdassa 
tarkoitettua kestoa yhtäjaksoisella käytöllä 
tarkoitetaan laitteen keskeytyksetöntä 
tosiasiallista käyttöä suunniteltuun 
tarkoitukseen. Jos kuitenkin laitteen käyttö 
keskeytyy ja laite korvataan välittömästi 
samalla tai samankaltaisella laitteella, 
laitteen yhtäjaksoisen käytön katsotaan 
jatkuvan.”

”2.6. Laskettaessa I luvun 1.1 kohdassa 
tarkoitettua kestoa yhtäjaksoisella käytöllä 
tarkoitetaan laitteen keskeytyksetöntä 
tosiasiallista käyttöä suunniteltuun 
tarkoitukseen. Jos kuitenkin laitteen käyttö 
keskeytyy ja laite korvataan välittömästi 
samalla tai samankaltaisella laitteella, 
laitteen yhtäjaksoisen käytön katsotaan 
jatkuvan, ellei voida osoittaa, että 
korvaamisella vältetään riskejä, jotka 
aiheutuvat laitteen jatkuvasta käytöstä.”

Perustelu

Tämä ehdotus saattaa vaikuttaa useiden tuotteideen luokitteluun siten, että ne siirretään 
ylempään luokkaan, Tämä ei ole perusteltua, koska laitteen ja potilaan välisen kontaktin kesto 
ei ole ainoa tekijä riskiluokittelusta päätettäessä. Laitteen ja potilaan välisen kontaktin keston 
määrittelyn olisi oltava yhteydessä kontaktiin liittyviin riskeihin.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja aktiivisista 
implantoitavista lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 90/385/ETY sekä direktiivin 
98/8/EY muuttamisesta on periaatteessa myönteinen.
Tarkemmassa tarkastelussa kävi kuitenkin ilmi myös heikkoja kohtia, jotka on tarkoitus 
poistaa tällä mietinnöllä. Seuraavassa esitetään lyhyesti keskeiset seikat. 

1. Direktiivien soveltamisalojen rajaaminen

Jotta viranomaiset voivat soveltaa direktiiviä kitkattomasti ja epäbyrokraattisesti, direktiivin 
soveltamisalan rajaaminen muiden direktiivien kanssa ja lääkinnällisen laitteen selkeä 
määritelmä ovat ehdottoman tarpeellisia. Erityisesti päällekkäisyyksiä muiden 
vastaavanlaisten direktiivien, kuten kosmeettisia tuotteita, lääkkeitä tai pitkälle kehittyneitä 
terapioita koskevien direktiivien, kanssa pitäisi olla mahdollisimman vähän Tämä on 
selvitetty eri tarkistusten avulla. Korostettakoon, että lääkinnällisiä laitteita koskevan 
direktiivin ei ole tarkoitus kattaa ihmisen kudosta sisältäviä tuotteita. Yhteisymmärryksessä 
pitkälle kehitettyjä terapioita koskevasta direktiivistä vastaavien tahojen kanssa näitä tuotteita 
koskevat kohdat on poistettu direktiiviehdotuksesta, ja ne kuuluvat vastaisuudessa vain 
pitkälle kehittyneitä terapioita koskevan direktiivin soveltamisalaan.

2. Selkeät perusteet tuotteiden jakoa koskevaa päätöksentekoa varten

Viranomaisilla on oltava mahdollisuus määritellä ilman ongelmia, minkä direktiivin 
soveltamisalaan yksittäiset tuotteet kuuluvat. Sen vuoksi on syytä ottaa direktiiviin 
93/42/ETY uusi liite, joka sisältää esimerkkejä eri tuotteista ja jonka avulla vaikea jaottelu 
voidaan tehdä yksiselitteisesti ja epäbyrokraattisesti.

3. Oikeusvarmuus

Komission ehdotuksesta käy ilmi oikeusvarmuuteen liittyviä puutteita. Sen vuoksi 
tulevaisuudessa on varmistettava, että valmistajat otetaan mukaan tekemään päätöksiä, jotka 
koskevat tuotteiden luokittelua, tai varmistettava mahdollisuus nostaa kanne suoraan 
yhteisöjen tuomioistuimessa. 
Siten voidaan välttää vuosia kestävät menettelyt kansallisissa tuomioistuimissa asian 
viemiseksi yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4. Uudelleenkäsittely

Ensiksi on todettava, että kysymys siitä, onko lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittely 
sallittua, ratkaistaan edelleen kansallisesti. Uudelleenkäsittelyssä on kuitenkin noudatettava 
yhtenäisiä eurooppalaisia normeja. Lisäksi ei saa käydä niin, että valmistajat ilmoittavat 
yhden ja saman tuotteen yhdessä valtiossa yhtä käyttöä varten ja jossakin toisessa valtiossa 
useampaa käyttöä varten. Merkitsemisen on siksi tapahduttava tulevaisuudessa yhtenäisesti. 

5. Byrokratian välttäminen

On erityisen tärkeää välttää byrokratian huomattava lisääntyminen uuden säädöksen vuoksi. 
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Siksi on tarpeen puuttua asiaan useassa kohdassa.
On aivan riittävää, jos valmistajat pitävät asiakirjoja nähtävillä viiden vuoden ajan. 
Vanhempien tuotteiden yhteydessä asiakirjoihin tutustuminen ei ole käytännössä koskaan 
ollut tarpeen. 
Yksilölliseen käyttöön valmistettuja laitteita koskevaa järjestelmällistä menettelyä on 
sovellettava vain tapauksissa, joissa vastaavat toimet eivät ole osa lääkärin antamaa hoitoa.
Myös vaatimustenmukaisuusvakuutuksen olisi periaatteessa jäätävä lääkärille, koska potilailta 
se voi helposti hävitä. 


